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Esittely ja tausta

Tietoarkkitehti Merja Tavajärvi-Mikkonen, aloittanut LapIT:llä 8/2020.
- InHouse-yhtiöiden ylläpitämän UNA Arkkitehtuuritoimiston vastuuvetäjä

Työhistoria mm.
• Traficom, tietoarkkitehti 2 v
• Trafi, kehityspäällikkö (tiedonhallinta; asian-, asiakirja-, dokumentin ja rekisteritiedonhallinta) 4 v
• HALTK, asianhallinnan suunnittelija 4 v
• Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, koulutussihteeri (hankinnat, markkinointi, arkistointi) 7 v

Koulutus mm.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, perusopinnot (25 op), Itä-Suomen yliopisto (meneillään)
• Tradenomi YAMK, Mikkelin AMK, Sähköinen asiointi ja arkistointi(2015)
• Tradenomi, Rovaniemen AMK, oikeustradenomi (2011)
• Asianhallinnan ja arkistoinnin AT, Kainuun ammattiopisto (2009)

Vapaa-aikana
• Noutajakoirat ja pystykorvat, metsästys, käsityö ja ulkoilu sekä monipuolinen maalaiselämä.



LapIT yrityksenä

Rovaniemi Kemijärvi
Salla

Kuusamo

Taivalkoski

Ivalo

LapIT toimipiste
LapIT omistaja-asiakas
Ulkoistanut ICT-infra ja 
perustietotekniikan yhtiölle

Enontekiö

Kittilä

Utsjoki

Savukoski

Sodankylä

Ranua
Posio

Lapin liitto

Lapin sairaanhoitopiiri

Pohjois-pohjanmaan
sairaanhoitopiiri

KUNTAOMISTAJAT SAIRAANHOITO-
PIIRIOMISTAJAT

LapIT omistaja-asiakas

Kolari

Ylitornio

Pello

Pelkosenniemi

Muonio

Tervola

▪ Omistajina 18 kuntaa, 6 kuntayhtymää,  
sekä 5 kuntaomisteisia osakeyhtiötä

▪ Strategia uudistettu vuonna 2019 
vastaamaan omistaja-asiakkaiden tarpeita

▪ Omistajien kumppani tiedonhallinnan, ICT-
infra ja perustietotekniikan palveluihin

▪ Tukemassa omistajien toiminnan kehittämistä 
(kokonaisarkkitehtuuri, tiedolla johtaminen ja 
tiedonhallinta, toiminnan tietovirrat ja 
tietojärjestelmät)

▪ Voittoa tavoittelematon, ei tappiollisia 
tilikausia 20 vuoden historian aikana

Liikevaihto-
ennuste 2020:

16.4 M€
Toteuma 2019: 

15.8 M€

Henkilöstö
9/2020:

125 henkilöä



Havaintoja ja näkemyksiä sote-
sektorin kokonaisarkkitehtuurista



Ensiolettamukset sote KA:sta

• Kokonaisarkkitehtuurityötä on tehty jo pitkään ja sovellettavia 
arkkitehtuureja on olemassa – onko enää mitään tehtävä?

• Arkkitehtuuriasioita on paljon tehty ja arkkitehtuurista puhutaan 
paljon – sitä pidetään tärkeänä.

• Tietoarkkitehtuuria on tehty laajasti tukemaan tiedonhallintaa.
• Tiedonhallinnasta tiedetään laajasti alalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 
potilastietojen kansallinen 

kokonaisarkkitehtuuri (STM) Sosiaali- ja terveystietojen 
toisiokäytön kokonaisarkkitehtuuri

(STM)

Itse- ja omahoidon 
kokonaisarkkitehtuuri (STM)

Lääkehoidon tiedonhallinnan 
kokonaisarkkitehtuuri (STM)

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus : 
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 
vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa
(VNK)

THL sote-tietoarkkitehtuurin 
ylläpitäjä (koodistot ym.) (THL)

THL Sosiaalihuollon asiakirjarakenteet
(THL)

Poimintoja ohjaavista 
arkkitehtuureista sote-alalla

https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/THLSTAP?preview=/55769867/56535176/Sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20asiakas-%20ja%20potilastietojen%20kansallinen%20kokonaisarkkitehtuuri%202.1.pdf
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/THLSOTEKATJULK?preview=/56760267/56763724/Sosiaali-%20ja%20terveystietojen%20toisiok%C3%A4yt%C3%B6n%20kokonaisarkkitehtuuri%202019%2012%2004.pdf
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/THLSOTEKAAOJULK?preview=/61369130/61369656/Itse_ja_omahoidon_kokonaisarkkitehtuuri_2020_10.pdf
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/SKLTJULK?preview=/57728617/57728759/L%C3%A4%C3%A4kehoidon%20tiedonhallinnan%20kokonaisarkkitehtuuri%202020%2003%2012.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161267
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/koodistopalvelu/sote-tietoarkkitehtuuri
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/asiakastietojen-maarittelyt/asiakirjarakenteet


Havainnot puolen vuoden jälkeen

• Laaditut kokonaisarkkitehtuurit ovat hyvin ylätasoisia.

• Toiminnan tason toiminta-arkkitehtuuria on kuvattu hyvin 
vähän.

• KA keskittyy ensisijaisen tiedon käytössä lähinnä Kantaan 
meneviin potilastietoihin.

• Tietoarkkitehtuurin osalta keskitytään hyvin pitkälti 
potilaskertomustietoon mutta muuta tietoa ei juuri huomioida 
-> tärkeysjärjestys toki resurssien mukaan.

• Tietoarkkitehtuuri on onneksi hyvin keskeisessä asemassa, 
kuvaa ylätasolla tietojen rakennetta ja tarjoaa laajasti erilaisia 
yhteisiä koodistoja hyödynnettäväksi.

• Kaikki, jopa keskustelu on todella tietojärjestelmälähtöistä. 
Keskustelu on pitkälti sitä että mihin tietojärjestelmä taipuu, ei 
niin että mikä on toiminnan tarve.

• Tiedonhallinta keskittyy pääsääntöisesti asiakirjamuotoiseen 
tietoon, ensisijaisesti Kanta-arkistoon vietäviin asiakirjoihin.



Haasteet sote tiedon liikkumisessa

Rekisterinpitäjä

PTJ PTJ ATJ

Potilastietorekisteri Asiakastietorekisteri

PTJ:t eivät keskustele 
keskenään

ATJ:n tiedot muodostaa 
oman rekisterin.

Kansalainen

Kansalainen voi antaa 
suostumuksen 

näyttää tietoja eri 
rekisteripitäjille esim. 

Kanta-palveluiden 
kautta

PTJ: Potilastietojärjestelmä
ATJ: Asiakastietojärjestelmä
ESH: Erikoissairaanhoito
PTH: Perusterveydenhoito

Kanta-
palvelut



Havaintoja alueellisen 
rakenneuudistushankkeen ja UNA:n

näkökulmista



Lapin alueen sote-uudistushanke ja KA -
Havaintojani
• Lapin alueella on 22 toimijaa jotka tuottavat alueellisesti sote-

palveluita. Alueella toimii 2 sairaanhoitopiiriä. Kuulutaan OYS:in
ERVA-alueelle.

• Arkkitehtuuria on kuvattu edellisen maakuntauudistuksen aikana aika 
laajastikin tietojärjestelmien osalta. Toiminta- ja tietoarkkitehtuuria ei 
ole kuvattu.

• Yhteistä mallinnuskäsikirjaa ei ole ollut ja kuvaustavat vaihtelevat 
”käsialan” ja työkalun mukaan.

• Uudessa rakenneuudistushankkeessa kokonaisarkkitehtuurityöstä on 
vasta päästy keskustelemaan kuinka se voidaan toteuttaa. 
Ajatuksena on ollut koordinoida ja tukea kuntia tiedonhallintamallin 
kanssa, jota kautta voitaisiin lähteä kokoamaan 
kokonaisarkkitehtuurikuvauksia.

• Tukevat kyllä KA:n kuvausta mutta tulosten analysointi on 
usean toimittajan osalta haasteellista ilman samantasoisia 
KA-kuvauksia.

• Lapissa haasteena on pienet kunnat, pienet resurssit sekä pitkät 
välimatkat.

• Kansalliset KA:t ovat tiedossa mutta niitä pidetään hyvin ylätasoisena 
eikä niitä osata/pystytä soveltamaan toimintaan.  



UNA Oy ja UNA yhteistyö

• UNA Oy on kehitys- ja asiantuntijayhtiö, joka koordinoi UNA-yhteistyötä ja palvelee 
toimivamman sote-tiedonhallinnan ekosysteemin kehittymistä

• UNA-yhteistyö on maakuntien ja julkisten sote-toimijoiden yhteinen keino tuottavuuden ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyö perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ICT-
kehittämisyhteistyöstä

• UNA-yhteistyön on tavoitteena uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja niiden 
kehittämisen ekosysteemiä vaiheittain. Lähtökohtana on, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmät ja tiedonkulku saadaan palvelemaan asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeita 
merkittävästi nykyistä paremmin.
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UNA-ohjelman 

kehittämisen 

johtaminen ja hallinta

Strategiset kehittämistavoitteet, 

koko yhteistyötä koskevat 

suuntaviivat, lainsäädäntö Vaikuttaminen strategisiin 

kehittämistavoitteisiin, 

tuloksellisuus

Tukee, ohjaa

Alueen kehittämisen 

johtaminen ja hallinta

Resursoi ja varmistaa 

alueen 

kehittämistarpeet

Vuorovaikutus, tiedonkulku ja tuotokset

Kehittämis-

strateginen ohjaus

Arkkitehtuuri-

dialogi, tukee, 

ohjaa

Tuotokset, 

eskalointi

Tukee, ohjaa

UNA-yhteistyö tason

kehittämisen 

johtaminen ja hallinta

Resursoi ja varmistaa 

alueen kehittämistarpeet

Julkiset sote-organisaatiot / 

Kansallinen taso

UNA-

arkkitehtuuri ja 

UNA-

kehittämisen 

tiekartta

Tuotos

UNA-ohjelman 

ratkaisuarkkitehtuuri ja 

kehittämisen tiekartta

Tuotos

Alueen kokonaisarkkitehtuuri 

ja kehittämisen tiekartta

Tuotos

UNA-arkkitehtuuri-

ryhmä

UNA-arkkitehtuuri-

työryhmä(t)

UNA-ohjelman 

arkkitehtuuriryhmä

Alueen 

arkkitehtuuriryhmä

Arkkitehtuuritoimisto

Arkkitehtuuritoimisto (AT)

InHouse-yhtiöiden ylläpitämä

UNA ja arkkitehtuurien asemointi



Kiitos!
Lisätietoja:

Merja.Tavajärvi-Mikkonen@LapIT.fi
p. 050 344 9885

mailto:Merja.Tavajärvi-Mikkonen@LapIT.fi

